
LEI MUNICIPAL Nº893/2005, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005 
 
“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA -  CMCSPF.” 

 
 
     
 O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
 faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte LEI:  
 
         Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Controle Social do Programa   Bolsa 
Família – CMCSPF em caráter permanente, como órgão de controle e participação, nos 
termos do Decreto Presidencial n.º 5.209 de 17 de setembro de 2.004. 
 
CAPÍTULO I 
Do Conselho e sua Finalidade 
 
         Art. 2º - O Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 
CMCSPF, tem como objetivo, promover a participação conjunta entre a sociedade civil e o 
Governo Municipal, sendo órgão de controle e de participação. 
 
         Art. 3º. São atribuições do Conselho Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Família – CMCSPF: 
 
I - acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do Programa Bolsa Família; 
II - acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas sociais para 
as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 
III - acompanhar a oferta por parte do governo local dos serviços necessários para a 
realização das condicionalidades; 
IV - estimular a participação comunitária no controle da execução do Programa Bolsa 
Família; 
V - elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno; e 
VI - exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
 
CAPÍTULO II 
Da Composição e Atribuições do Conselho 
 



           Art. 4º. O Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 
CMCSPF será formado por dez  (10) membros efetivos, com respectivos suplentes, com 
representação paritária entre o Poder Público e a sociedade civil e suas entidades. 
 
I – 01 (um) representante e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos 
governamentais: 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) Secretaria Municipal de Saúde; 
c) Secretaria Municipal de Educação; 
d) Secretaria Municipal da Agricultura; 
e) Câmara de Vereadores; 
 
II – 01 (um) representante e respectivo suplente das seguintes Áreas não Governamental: 
 
a) Associação de Moradores de Faxinalzinho;  
b) Escola E. E. Médio Faxinalzinho; 
c) Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
d) Sindicato dos Servidores Municipais; 
e) Associação de Moradores de Tope da Serra; 
 
            Art. 5º. Os membros do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 
Família – CMCSPF e seus suplentes serão designados pelo Prefeito Municipal, mediante 
Portaria. 
 
            Art. 6º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Controle Social do 
Programa Bolsa Família terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução de seus 
membros para o próximo período, por uma única vez e por igual prazo. 
 
            Parágrafo único - O mandato de que trata o caput deste artigo será exercido 
gratuitamente, sendo expressamente defeso qualquer tipo ou espécie de remuneração, 
vantagem ou benefício de ordem pecuniária, sendo seu exercício considerado relevante 
serviço público. 
 
            Art. 7º.  O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, sempre que for necessário. 
 
§ 1º. A convocação será feita individualmente, por escrito, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias para as sessões ordinárias e 03 (três) dias para sessões extraordinárias. 
 
§ 2º. As sessões serão instaladas com a presença de, no mínimo, 05 (cinco) membros e as 



decisões tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao Presidente proferir o voto de 
desempate. 
 
§ 3º. A Prefeitura Municipal de Faxinalzinho – RS.,  fornecerá todos os meios para a 
instalação e funcionamento do Conselho. 
 
           Art. 8º.  O Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família 
reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere a seus membros:  
 
a) o exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como 
serviço público relevante; 
b) em suas ausências ou afastamentos temporários, cada representante poderá ser 
substituído, nas reuniões do Conselho, pelo seu suplente; 
c) os membros do Conselho serão substituídos, por seus suplentes, caso faltem, sem motivo 
justificado, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) reuniões intercaladas no período de 
1 (um) ano; 
 
            Parágrafo único. Verificada a ocorrência do disposto na alínea “c”, o Conselheiro 
Presidente, declarará vago o posto do conselheiro, dando posse imediata ao seu suplente. 
 
          Art. 9º. O Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 
CMCSPF terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas: 
 
a) o órgão de deliberação máxima é o Plenário; 
b) o Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente quando 
convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros; 
c) as sessões plenárias do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 
Família instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros que deliberarão pela 
maioria dos votos dos presentes; 
d) cada membro do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família terá 
direito a 1 (um) voto; 
 
§1º. O Presidente do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família 
terá, além do voto comum, o de qualidade, bem assim a prerrogativa de deliberar “ad 
referendum” do Plenário, em casos de urgência; 
 
§2º. As decisões do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família  – 
CMCSPF serão consubstanciadas através de resoluções; 
 
§3º. Os atos do Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família  – 
CMCSPF serão homologados pelo Prefeito Municipal, podendo esta atribuição ser 



delegada ao Secretário Municipal de Assistência Social;  
 
          Art. 10. A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará apoio administrativo 
necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Família – CMCSPF. 
 
          Art. 11. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de 
Controle Social do Programa Bolsa Família  – CMCSPF poderá recorrer a pessoas e 
entidades, mediante os seguintes critérios:  
 
I - Considerando-se colaboradores do Conselho Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Família, as instituições formadoras de recursos humanos para a assistência Social e 
as entidades representativas de profissionais, sem embargo de suas respectivas condições de 
membros; 
 
II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar 
o Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – CMCSPF em 
assuntos específicos; 
 
III - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por membros do Conselho 
Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família  – CMCSPF e outras instituições, 
para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos diversos. 
 
CAPÍTULO III  
Das Disposições Finais 
 
          Art. 12. As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de 
Controle Social do Programa Bolsa Família  – CMCSPF deverão ter  divulgação e acesso 
assegurado ao público, com pauta e datas previamente definidas. 
 
          Art. 13. A organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Controle Social 
do Programa Bolsa Família  – CMCSPF serão disciplinados em regimento interno, 
elaborado e aprovado pelo próprio Conselho, dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados 
da promulgação da presente lei. 
 
          Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias 
do orçamento vigente, devendo o orçamento subsequente consignar a dotação necessária ao 
seu cumprimento. 
 
          Art. 15. O Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 
CMCSPF se instalará no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da publicação da 



presente Lei. 
 
          Art. 16. Revogadas as disposições em contrário esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 

 
 

                                                    GABINETE DO PREFEITO, AOS SEIS 
DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO.  

 
 
 
 
 
 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                   Prefeito  
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 06 de setembro de  2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 

 


